
Bestyrelsesmøde den 6.10.07

• Til mødet var mødt
Steven Gjelstrup Poulsen
Dennis Sødal Christensen
Mikkel Jakobsen
Allan Larsen
Josefine Lund Ludvigsen

• Valg af dirigent
Steven Poulsen blev valgt som dirigent.

• Økonomi
Dennis har fået hævekort og fået oprettet netbank, men ingen har fået deres penge endnu.

• Fremskridt siden sidste bestyrelsesmøde
Dette møde blev rykket to uger.

Mafia Big Time er desværre blevet aflyst.

Terræn-bordet var næsten færdigt, men er blevet alt for tungt, så Dennis vil prøve at lave et nyt 
bord af nogle andre materialer.

Christian er her ikke i dag, så vi ved ikke hvor langt han er nået med tøjstativet.

Ungdomsskolen er startet, men vi ved endnu ikke, hvor mange nye der er tilmeldte.

Josefine mangler stadig at tage nogle billeder til designet af vores merchandises og til vores 
flier, men har besluttet sig for at lave flieren først med allerede eksisterende billeder, så vi kan 
få den ud så hurtigt som muligt.

Allan har tegnet nogle idéer til skjoldene, men ellers er ham og Mikkel ikke kommet videre med 
dem.

Vi har fået ryddet op i rummet i sløjd, og mangler nu at køre en del ting på genbrugspladsen.

Vi har ikke fundet nogle projekter vi kan søge støtte til, eller steder vi kan få støtte fra, men 
Allan vil kigge på det.

Steven er gået i gang med at lave en mail-liste på hjemmesiden, så vi kan sende måneds-, 
nyhedsbreve eller andet vigtig ud til medlemmer.

Vi har ikke fået mærket vores ting endnu, og har heller ikke fundet ud af hvordan vi vil gøre det.

Sidste måneds afstemning er blevet afsluttet, og der er 100% enighed om at ikke-medlemmer 
gerne må være med til Høng-Crewets arrangementer, men at det skal være lidt dyrere for dem.

• Evt.
Gamers Weekend bliver enten holdt fra den 16. eller 23. november.
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Josefine vil prøve at skrive huskemails til bestyrelsesmedlemmerne, så de ved hvilken dag der 
er møde, og om der er ting de bør kigge på inden.

Vi skal have fundet et CTF-hold til fremtidige dyster med andre foreninger, og et sted hvor vi 
kan spille det.

• Næste møde
Dennis har overført penge til dem der mangler at få.

Josefine har lavet en flier.

Allan har fundet ud af noget om en evt. støtte.

Christian har fundet ud af noget omkring tøjstativet.

Allan og Mikkel har prøvet at få nogle idéer til, hvordan vi kan få skjolde ud af de stykker træ, 
vi har liggende.

Josefine husker referatet af dette møde.

Datoen for næste møde er den 3.11.2007


